
Veritum Kadry i Płace

System umożliwia prowadzenie ewidencji kadrowej oraz naliczanie płac wraz z późniejszymi 
rozliczeniami (pełna współpraca z Programem Płatnika, GUS, e-deklaracje, pity itd.). 
Prowadzi ewidencję pracowników od przyjęcia do rozwiązania umowy, obsługując wszystkie 
zdarzenia podczas zatrudnienia. Na podstawie prowadzonych kart pracy, system wykazuje 
nadgodziny, zgodnie z wieloma wariantami wynikającymi z Kodeksu pracy, Ustawy o 
czasie pracy kierowcy itp. Wyliczenie płac możliwe dla każdego systemu wynagrodzeń 
i dla wszystkich rodzajów umów. System prowadzi kartoteki potrąceń, wypłat świadczeń 
socjalnych z kontrolami limitów, podstawy zasiłków i urlopów, kartoteki urlopowe i ewidencję 
nieobecności. Komplet analiz i wydruków kadrowo – płacowych w dowolnych przekrojach. 

Asysta przy pracy specjalisty ds. kadr i płac: kreatory wprowadzania danych, 
kontrole uprawnień urlopowych oraz funkcjonalny grafik pracy.

Wsparcie działu rozliczeń: automatyczna dekretacja list płac, kontrole potrąceń, 
przelewy, świadczenia socjalne.

Zgodne z Kodeksem pracy i innymi ustawami rozliczenie nadgodzin w wielu 
wariantach dziennych i okresowych.

Pełna współpraca z Programem Płatnika (zgłoszenia i wyrejestrowania, raporty 
rozliczeniowe), obsługa korekt składek ZUS.

Minimalizacja błędów przy wprowadzaniu danych.

Veritum 25 lat doświadczeń!

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rachuba płac.

Charakterystyka
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Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!



Kadry

Moduł prowadzi i udostępnia rejestr danych osobowych wszystkich zatrudnionych 
pracowników oraz innych osób współpracujących (adresy, konta bankowe, tytuły ubezpieczeń, 
dane kierowcy, umowy, historia zatrudnienia, dane stażowe, świadczenia socjalne). Pozwala na 
tworzenie kompletu dokumentów kadrowych tj: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu  
i  zarobkach, umów, aneksów oraz pozostałych dokumentów wynikających z potrzeb 
kadrowych. 

Nieobecności

Moduł ewidencjonuje nieobecności różnych rodzajów (urlopy płatne, bezpłatne, 
okolicznościowe, macierzyńskie, choroby itp.). System automatycznie ustala podstawę 
do wyliczania wynagrodzeń i zasiłków z tytułu nieobecności oraz umożliwia rozliczenie 
nieobecności przez listę płac.

Kartoteka urlopowa

Kartoteka urlopowa umożliwia ewidencję i nadzór nad urlopami i ich wykorzystaniem 
z podziałem na lata kalendarzowe. Przysługujące pracownikom uprawnienia urlopowe z tytułu 
urlopu wypoczynkowego są automatycznie tworzone na podstawie informacji z kartoteki 
osobowej.

Ewidencja czasu pracy

Moduł pozwala na ewidencjonowanie czasu pracy dla pracowników oraz innych osób 
niezatrudnionych na umowę o pracę. Dostępne jest między innymi prowadzenie karty pracy 
(ręczne lub automatyczne) oraz rozliczenie nadgodzin w dowolnie wybranych okresach.

Płace

Pozwala na obliczanie i wydruk list płac (w tym postać elektroniczna). 
Powiązanie z modułem Nieobecności pozwala na rozliczenie 
wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności. Z list płac tworzone 
są automatycznie dekrety księgowe, przelewy elektroniczne, zlecenia 
podatkowe z możliwością wystawiania PIT oraz raporty ZUS do 
Programu Płatnika.
 

Pożyczki

Moduł umożliwia prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz 
kartoteki innych pożyczek np. z funduszu mieszkaniowego. Moduł 
udostępnia rejestr członków kasy, ich pożyczek oraz listę zleceń 
finansowych w ramach wybranej pożyczki.

Moduły

Gwarantujemy łatwość obsługi, funkcjonalność, niezawodność, elastyczność, bezpieczeństwo, 
kreatywność, intuicyjność oraz zgodność systemów z aktualnie obowiązującymi przepisami!

Dowiedz się jak zespół Veritum prowadzi sprawną i niezawodną obsługę na terenie
całego kraju. Poznaj naszą ofertę, zadzwoń lub napisz i umów się na pokaz! Zapraszamy!
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